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Segundo Procon-SP, material escolar
pode variar até 381% entre lojas

O preço de uma caixa de mas-
sa de modelar de seis cores, de
uma mesma marca, pode variar
até 381,11% entre uma loja e ou-
tra na internet. Isso é o que apon-
tou uma pesquisa feita pela Fun-
dação Procon de São Paulo em
oito sites de compras no Brasil.
Em uma dessas lojas analisadas
pelo Procon, o produto custava
R$ 2,70. Em outra, o mesmo pro-
duto era vendido por R$ 12,99.

A pesquisa foi feita entre os
dias 7 e 10 de dezembro do ano
passado e analisou os preços de
itens como apontador, borracha,
caderno, canetas esferográficas
e hidrográficas, colas em bastão
e líquida, giz de cera, estojo de
lápis de cor, lápis preto, lapisei-
ra, marca texto, massa de mode-
lar, papel sulfite, refil para fichá-
rio, régua, tesoura escolar e tinta
para pintura a dedo.  Para a com-
paração, foram analisados so-
mente produtos que eram vendi-
dos em, ao menos, três dos sites

Mano Brown anuncia que somente
vacinados poderão frequentar

shows do Racionais
O cantor e apre-

sentador, Mano
Brown, anunciou
em sua conta ofici-
al do Twitter que
quem quiser fre-
quentar os shows
do Racionais MC’s,
precisará apresen-
tar o comprovante
de vacinação con-
tra a Covid-19. O ar-
tista fez a declara-
ção no início desta
semana.  “Lembran-

do a todos que vacinas salvam vidas e para ir aos shows do Mano
Brown e Racionais MC’s em 2022 você precisará apresentar seu
comprovante de vacinação”, escreveu Brown.  A publicação, no
entanto, dividiu a opinião de alguns fãs na rede social. Uma parte
defendeu a atitude do artista em estimular a vacinação contra a Covid-
19, por outro lado, alguns internautas criticaram o retorno da banda
aos palcos.  “Aglomerações são perigosas com ou sem vacinação.
Reunir pessoas sem máscara é convidar o vírus a sofrer mutação”,
“É irracional”, contestaram alguns internautas.  Com os shows e
eventos cancelados desde o início da pandemia, que começou em
2020, Mano Brown tem passado seu tempo se dedicando ao podcast
Mano a Mano.

 “A diferença de preço chega
a ser escandalosa, o consumidor
precisa pesquisar antes de fazer
sua compra. Mais do que nunca é
preciso unir forças e quando os
pais se juntam, o poder de com-
pra aumenta muito.

Com isso é possível negociar
melhores valores e todo mundo
sai ganhando. Não aceite preços
abusivos, busque outros estabe-
lecimentos, faça compras online,
mas não pague além do que a
média praticada pelo mercado. A
pesquisa que realizamos serve
justamente para ajudar o consu-
midor nessa missão de encontrar
os produtos com os melhores pre-
ços”, disse Fernando Capez, di-
retor do Procon-SP.

 Segundo o Procon, o consu-
midor também deve estar atento:
a lista de material escolar não pode
incluir a compra de material de
uso coletivo, como de higiene ou
de limpeza, por exemplo.

visitados. Os sites que foram ana-
lisados na pesquisa são Amazon,
Americanas, Gimba, Kalunga, Le-
pok, Livrarias Curitiba, Magazine
Luiza e Papelaria Universitária.
Em comparação com os preços
que eram praticados entre os dias
17 e 19 de novembro de 2020, hou-
ve aumento médio de 15,96%, in-
formou o Procon.

Dicas - Para economizar na
compra do material escolar, a re-
comendação do Procon é que o
consumidor procure reaproveitar
materiais que tem em casa ou que
faça uma pesquisa de preços an-
tes da compra. Além disso, o Pro-
con recomenda que seja promo-
vida uma troca de livros didáticos
entre os alunos.

Acataremos toda e qualquer recomendação das autoridades de
saúde para que os Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo sejam
seguros contra a covid-19.  Recebemos,  a decisão da Prefeitura sobre

a realização dos Desfiles das Escolas de Samba de SP em 2022.

Vai começar a temporada de ensaios técnicos para o Carnaval
SP 2022. Em janeiro, as 34 agremiações filiadas à Liga-SP ocupam o
sambódromo do Anhembi às quintas, sextas, sábados e domingos,
até o dia 18 de fevereiro. Os ensaios técnicos gerais são abertos ao

público e a entrada é gratuita. A grade está sujeita à alteração.

Terreno foi cedido pela Prefeitura de São Paulo em decreto
assinado pelo prefeito em exercício, Milton Leite, publicado nesta

terça (4), no Diário Oficial. Os próximos anos serão de transformação
no Vai-Vai. Depois de deixar a rua São Vicente

Liga-SP manifesta disposição
para Carnaval com protocolos

Veja a programação de ensaios
técnicos para o Carnaval SP 2022

Vai-Vai terá arena para ensaios e
eventos de grande porte

Carnaval 2022 - Pág. 4
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Editorial Tia Zulmira

Tempestades!

No futebol, começou a dança
dos técnicos. Em vários clubes, a
troca de técnico é sinônimo de
reação, melhoria na tabela.

Também alguns jogadores
foram colocados na marca do
pênalti e dispensado. Alguns se
arrumaram em outras agremi-
ações. Se firmarem, poderão
ser útil em outra agremiação.

Luxemburgo deixou o Cru-
zeiro. Outros estão na corda
bamba!

Reportagens, Crítica, Elogios,  Sugestões  e  Reivindicações
 saopaulodefato@uol.com.br

Crônica

Em meses passados havia
prenúncio de crise de energia
elétrica! As represas baixando o
nível, usinas hidroelétricas com
produção deficitária. O consumo
de energia elétrica é fundamen-
tal na vida moderna. Até na mor-
te a energia elétrica tem fator
positivo; na cremação a eletrici-
dade está presente! Como sem-

pre, a população fi-
cava na espreita de
racionamento de
energia elétrica. Vá-
rios pedidos foram
endereçados ao Su-
premo Criador do
Universo. Deus ou-
viu e mandou chu-
va, verdadeiras tem-
pestades caíram so-
bre o Brasil, mais
precisamente no es-
tados nordestinos.
O nível das águas foi

fabuloso, tendo arrasado muitas
casas e desalojados muita gente,
inclusive com mortes. Doravan-
te, caso  as represas baixem o ní-
vel, nada de pedir para chover!
Pense nisso!

Tia Zulmira, assustada com
o que viu pela tevê!

Apesar dos pesares, espera-
mos que o ano 2022 seja melhor
que o ano anterior. Há prenúncio
de empregos, um chute na infla-
ção, a gasolina deu uma paralisa-
da na crescente evolução no pre-
ço.  Vários cidadãos acreditam que
essa nova fase seja fator do ano
eleitoral.

Sossegando a inflação, os
desanimados eleitores se esque-
cem da situação do ano passado,

Apesar dos pesares...

reanimem, votem, caiam do cava-
lo pela centésima vez, ou seja, elei-
ção foi apenas paliativo. Após
tomar posse, o novo Presidente -
seja qual for -coloca as mangui-
nhas de fora; as promessas de
campanha vão pro cesto de lixo e
o ‘salve-se quem puder’ acontece
O filme é antigo!

É carbono de Branca de Neve
e Papai Noel! A turma acredita de-
sacreditando!

Nota 10 para a Ação realizada pela Empresa Bell´s na
Brasilândia e Zero para os que não participam

Em parceria com a Associa-
ção dos Moradores da região
(AMJFA)e Associação Beneficen-
te Unidos do Jardim Guarani a
Empresa Bell's realizou no dia
24/12/2021 uma das maiores
ações beneficente e cultural que
beneficiou centenas de famílias
com distribuição de frangos, ces-
tas básica e brinquedos para a
garotada, a Ação aconteceu ao ar
livre na Av. Padre Orlando Gar-
cia da Silveira altura do nº143 na
Vila Penteado, a via pública foi
ocupada com infraestrutura de
palco, apresentação artística e os
melhores brinquedos infláveis.

Graças a Ação muitas famíli-
as que não tinham nada e desem-

Conselho Tia Alzira

 2022 será xerox de 2021?

Seguindo entendimento consoli-
dado pelo Egrégio Supremo Tribu-
nal de Justiça - STJ, quando o Ben é
arrematado em Hasta Pública, pre-
valece como "base de cálculo do ITBI
o valor da arrematação, em detrimen-
to do valor de avaliação do Ben, ou,
no caso, do valor do IPTU, mesmo
quando este for maior que aquele".
A Constituição Federal, no seu arti-
go 156, inciso II, atribui ao Munici-
pio a competência para instituir o
Imposto sobre Tranmissão de Bens
Imóvei (ITBI) que tem como fato
gerador a transmissão "inter vivos"
a qualquer título por ato oneroso, de
bens imóveis, por natureza ou aces-
são física, e de direitos reais sobre
imóveis, exceto os de garantia, bem
como cessão de direitos a sua aqui-
sição (artigo 35 do CTN - Código
Tributário Nacional). O Municipio
de São Paulo, edltou a Lei nº 14.256/
06, regulamentada pelo Decreto nº
46.228/05, que determina que o
"ITBI seja cálculado com base no
valor de referência por ela arbitra-
do" determinação essa que não se
mostra realmente legitima. Ou me-
lhor falando legal por deixar claro que
o objetivo e de aumentar a arrecada-
ção sem amparo - legítimo. O que é
legitimo - adjetivo - fundado e am-
parado em  Lei, legal, autoridade. Lei
Federal como o CTN - Código Tri-
butário Nacional e  na Constituição
Federal . Ressalte-se que, nos lei-
lões judiciais, existe um procedimen-
to de avaliação do Ben realizado por
auxiliares da juistiça, bem como a
estipulação feita pelo próprio órgão
jurisdicional, isto é, o Juiz da execu-
ção, do valor mínimo pelo qual o Ben
pode ser arrematado nos termos do
artigo 885 do CPC. Essa. AR fiel o

valor venal do ben, razão pela qual
deve ele ser utilizado como base de
cálculo do tributo, ainda que menor
em comparação ao valor do Ben
quando da avaliação inicial. Então te-
mos a EMENTA - Agravo de instru-
mento - Mandado de Segurança -
ITBI - Imóvel arrematado em Leilão
Judicial - Decisão que concedeu a
ordem para assegurar o direito da im-
petrante de recolher o imposto to-
mando-se como base  de cálculo o
valor da arrematação judicial, ou o
valor venal utilizado no cálculo  do
IPTU, o que fosse maior, e não o
valor de referência almejado pelo Fis-
co Municipal. Reforma parcial  do
R. Decisório. Base de cálculo  do ITBI
deve ser o valor da  arrematação judi-
cial, e não  seu valor venal  que, ainda
que o valor venal atribuido ao Ben
para fins de IPTU seja maior. Manu-
tenção da Liminar por fundamento di-
verso. Recurso provido. Com essa de-
cisão demonstra que  a Justiça é o
caminho para impedir que os Gover-
nantes hajam ilegalmente para sem-
pre querer arrecadai mais para que
gastem com fins eleitoreiros ou  de
seus interesses.

Direito

Dr.Ari Pereira - Advogado -
Membro da Diretpria Plena da

Associação Comercial de São Paulo -
email: pereiraari2917@gmail.com -

Tel. cel. (011) 95116-4243.

PENSAMENTO - HARMONIA, AMOR, VERDADE E JUSTIÇA

Professor Clovis Pereira

Técnicos de origem portu-
guesa estão em alta! Muitos
clubes pensam em contratá-los.

Craques brasileiros que
tentaram a sorte em outros pa-
íses estão de volta:Dudu, Wi-
lliam e outros não correspon-
deram ou outro motivo os fize-
ram retornar.

Os técnicos atuais, muitos
estão ‘por um fio’ para cair.
Aguardem! E temos outros
desempregados, à espera de
uma chance!

Ari Pereira

Valor da arrematação de bem em Leilão
Público - Base da cálculo do IPTU

O ano 2021 foi de lascar!
Muita crise, covid-19 fazendo ví-
timas aos montes, foi assusta-
dor. Ao iniciar 2022, abri as por-
tas do terreiro um pouco des-
crente: início de ano, clientes sem
dinheiro, gastaram com presen-
tes, bebidas, ceias... . Tive a gra-
ta satisfação de, ao abrir as por-
tas do abençoado terreiro, uma
comissão estava a postos! O lí-
der tomou a palavra: ”Magnâni-
ma guru, viemos ao abençoado
terreiro para fazer um pedido: que
seja riscado do calendário o ano
de 2021, um ano improdutivo,
dominado pela covid-19, muita
‘quebradeira’ em firmas, desem-

prego, gasolina subindo de pre-
ço, inflação terrível, país venden-
do carne pra China e nós roendo
ossos”. Para atender tão
intrincado pedido, foi escalado o
caboclo Zoeira:-“Zifios, tá aí um
pedido de difícil solução. Vou jo-
gar os búzios para, através da
opinião deles, repassarei a vocês!
Epa, os búzios desapareceram,
quando isto acontece, a consulta
sem resposta é aguentar a situa-
ção, não fazer crediário, porque
as coisas não irão bem! 2022 pelo
jeito será xerox do ano passado!
Os clientes saíram desanimado!

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha

pregados conseguiram colocar
um frango assado na mesa no dia
de Natal, trabalho de Liderança
que faz e de empresa que tem
responsabilidade social, chega jun-
to com a comunidade, que sirva
de exemplo para algumas gran-
des lojas existente na região que
só querem enriquecer, pegar o
dinheiro e não investe um centa-
vo em ações social ou cultural que
acontece no bairro.

 AVISO: O Atacadão da
Av.Inajar de Souza e o Supermer-
cado Cabal que é ligado ao Son-
da alem de não ajudar em nada
no social tratam com descaso,
deixa sem resposta.(Associação
dos Moradores da Região)

 Moradores do Jardim Shangrila area
da Subprefeitura de Pirituba solici-
tam solução urgente sobre alguns
Eucaliptos que ameaça cair sobre as
residências na Rua Ângelo Mariano
altura do nº70.
Segundo o morador Valdinei
Rodrigues o problema é antigo,
vários protocolo já foram feitos e o
problema continua, toda chuva com
vento deixa os moradores apavora-
dos, com medo da ocorrência de
acidente.(Alex dos Santos)

Jardim Shangrila pede solução de  problema
para a Subprefeitura de Pirituba

Quando a equipe do Grupo Abrace Vidas bater na sua porta ou no
seu estabelecimento comercial em busca de doações podem ajudar
porque é certeza de que o próximo necessitado vai receber essa ajuda.
Parabéns a Natalia, Laios e toda equipe pelo bom trabalho sério inclu-
sive pela colaboração na Ação Beneficente ocorrida realizada no dia
19/12/2021 na Vila Rica.

Grupo Abrace Vidas em Ação

Alerta

Durante a crise de saúde pú-
blica em âmbito nacional decorren-
te da pandemia de Covid-19, foi
sancionada a Lei nº 14.151, que
estabelece o afastamento da em-
pregada gestante das atividades
presenciais, sem prejuízo de sua
remuneração, devendo permane-
cer à disposição para o trabalho
remoto.  Segundo Rafaela Calça-
da da Cruz, advogada tributarista
sócia do Pereira do Vale Advoga-
dos, caso a empregada gestante
não possa exercer as suas funções
à distância, o empregador também
deverá afastá-la, sob pena de frus-
trar a referida Lei.

“Nada impede que o emprega-
dor busque meios para solicitar o
recebimento do salário-maternida-
de em favor da gestante, mesmo
que supere o lapso temporal de
120 dias, podendo deduzi-lo quan-
do do recolhimento das contribui-
ções previdenciárias incidentes
sobre a folha de salários e demais
rendimentos pagos ou creditados,
a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço”, explica
Rafaela.   A advogada destaca ain-

Remuneração das gestantes afastadas durante
a pandemia de Covid-19; saiba como fica

Especialista alerta sobre o assunto e cita soluções a
serem adotadas pelos empregadores

da que o empregador não pode
ser prejudicado pelo descompas-
so entre a novel Lei e a Legisla-
ção Previdenciária. “A despeito
de ser um tema novo, o Poder Ju-
diciário tem se manifestado favo-
ravelmente aos empregadores no
sentido de que a empregada ges-
tante deve ser afastada, mediante
recebimento de salário-maternida-
de”.  Para Rafaela, a solução mais
adequada, tanto para a emprega-
da quanto para o empregador, é o
pagamento de salário-maternida-
de com a possibilidade de a em-
presa compensá-la com as contri-
buições previdenciárias sobre a
folha de salários, durante o perío-
do de afastamento.

Eu vou te contar: ainda criança
me intrigava o funcionamento de
umas coisas velhas que tinha na casa
dos meus pais. E, assim, fuçando eu
queimei alguns motorzinhos de cor-
rente contínua ligando direto na to-
mada, desmontei máquinas que, no
final, as peças não se encaixam mais
etc.  Basta dizer que o livro que ins-
pirou minha adolescência foi Galileu
Galilei que contava a saga do gênio
italiano que desafiou o santo ofício
no século 16, defendendo a teoria de
que o Sol era o centro do sistema
solar e não a Terra como queria a Igre-
ja. Foi condenado à prisão perpétua
domiciliar. Sem tornozeleira, claro!

Pois bem, o objetivo desta colu-
na é compartilhar experiências pes-
soais e profissionais na resolução de
problemas. Mas, não apenas contar
“causos” por contar, senão para so-
cializar o aprendizado e os resulta-
dos que essas situações trouxeram
para mim e para as pessoas e empre-
sas para quem eu presto consultoria.
São cinco décadas como engenheiro,
administrador, empreendedor, pro-
fessor e consultor da área de negóci-
os. Como consultor, me especializei
em pequenas e médias empresas.
Como eu dizia, vou trazer algumas
experiências bem sucedidas e outras
nem tanto. Devo confessar que, aque-
la criança indignada e investigativa
com relação às coisas do pequeno
mundo da minha infância, me acom-
panha até hoje. Eu acredito que a gen-
te aprende mais com tropeços e tom-
bos do que com saltos.  Vou falar de
temas do dia-a-dia de quem tem um
pequeno negócio. Sempre de forma
descomplicada. Leonardo da Vinci já
dizia, “a simplicidade é o último de-
grau da sabedoria. Serão artigos so-
bre  administração, finanças, gestão
de pessoas, marketing, logística, eco-

Empreendedorismo & Gestão Ari Pereira

CURIOSIDADE (NÃO) MATA!
O que isso tem a ver com empreender e

administrar um negócio?

Empreendedorismo & Gestão

nomia, contabilidade.  Além, é claro,
de questões sócio-emocionais muito
presentes no mundo dos negócios
atual.  Eu me sinto muito à vontade e
em casa porque o Brasil é um dos
países com maior número de empre-
endedores. Hoje ocupa a 7a. posição
no ranking. Em 2019 ocupava a 4a.
Essa pandemia!!! Um a cada três
brasileiros adultos é empreendedor.
E, provavelmente, você que me lê
seja um deles. Parabéns, você é um
vencedor.

 Ah, mais uma coisa, eu aprendi
que na vida a gente aprende pelo
amor ou pela dor. No meu caso foi
na segunda via e, por conta disso,
acabei criando um método próprio
cujo lema é “ponha mais dinheiro no
bolso sem quebrar a empresa”.

 Aqui não tem mágica. Tem mé-
todo, fruto de muita experiência.

 Esse e outros artigos como esse
você pode encontrar na minha pági-
na no instagram @vicentecavallari;
clica lá e me segue.  Vou encerrar com
uma frase  de Tom Peters e Robert
Watermann Jr, autores da obra “Em
busca da excelência” que sintetiza
bem o espírito empreendedor:  “A
tolerância a falhas é uma parte bas-
tante específica da cultura da em-
presa excelente - e a lição vem direto
do topo. Os campeões têm de fazer
várias tentativas e, consequentemen-
te, sofrer algumas falhas, ou a or-
ganização não aprenderá.”

Dica da semana: A curiosidade
é o motor da mudança!

    Eng Vicente Cavallari - Con-
sultor, Mentor em Gestão de Peque-
nas Empresas - Criador do método
“ponha mais dinheiro no bolso sem
quebrar a empresa” - Professor uni-
versitário - WhatsApp: (11) 9 9691
8825

Vicente Cavallari
Consultoria e Mentoria para

 pequenas empresas
Criador do método “ponha mais

dinheiro no bolso sem
 quebrar a empresa”

Contato (11) 9 9691 8825; instagram
@vicentecavallari

Larrisa Passos

TV. CULTURA
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 Procure exercitar o futuro cadáver! O exercício prolonga a vida e
traz benefícios para a carcaça! Caso não faça exercício, o esqueleto
enferruja!

  Neste início de ano, seja determinada (o): coloque suas dívidas
em dia e não faça crediário. Crediário é bom no ato da compra, mas
quando chega na época do vencimento, as correias apertam!

 Nada de fazer atos divergentes contra qualquer cristão. Lembre-
se: aqui se faz e aqui se paga! Há milhares de exemplos para conferir!

  Tenha capacidade e diplomacia ao ser protestado como mau paga-
dor, alegando: dever, sei que devo; pagarei meus credores no dia que
encontrar um político honesto como o Lula! Sua dívida será perdoada!

  Não discuta sobre política, o ponto de vista de cada um, que deve
ser respeitado. Na política, quem ganha são os políticos! Cabe aos
eleitores conviver com os buracos de rua e pagar impostos.

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

 A capacidade profissional é o cartão de visita ao solicitar empre-
go. Caso o cabra seja malandro, não ‘esquenta’ lugar em firma nenhu-
ma; em poucos meses estará novamente ‘medindo ruas e gastando o
velho par de tênis!’

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Um signo raro entre as mulheres ultimamente! Caso você seja
desse signo, dê a volta por cima e desminta a raça. Caso alguém
duvide, prove o sagrado nome do signo!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

  Evite conflitos, mudando da vila em que reside! Cada noite tem
briga e facadas! Durante a madrugada, há alguém amarrado num
poste para ser a próxima vítima!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Nunca dê prejuízo a ninguém! Deixe a mania de pegar moedas no

chapéu de um deficiente visual. Seja um cabra honesto pelo menos
uma vez na vida, para servir de exemplo para seus 12 filhos!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  As eleições vão acontecer brevemente. Faça seu voto valer:

vote no pior candidato que será melhor. Como todo político é menti-
roso, minta também ao votar!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Continue tendo responsabilidade em tudo que realizar. Escolha

suas amizades e tenha poucas! Amizade é coisa rara; às vezes é
melhor confiar, desconfiando!

Kaidakama
HORÓSCOPO

As expectativas da Formula 1 na
mais longa de suas temporadas

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  Cuidado com suas finanças! O dinheiro mal empregado hoje, fará

falta amanhã. Muitos viventes gastaram a rodo e hoje vive na pior!
Pense nisso!

Henrique Veltam

Vocês gostam de Brahms?

Em 1959, a adolescente  Fran-
çoise Sagan procurou, com a cara e a
coragem, a editora Juilliard com os
originais de Bonjour tristesse.  O
editor não levou muito a sério o pro-
jeto da mocinha de 18 anos, mas
pediu a responsável pela leitura de
originais que desse uma olhada. Tiro
e queda, a leitora adorou e o livro foi
lançado, com enorme sucesso.

No ano seguinte, novo e espeta-
cular sucesso, Aimez-vous Brahms?
Não lembro se houve uma edição
brasileira, encarei mesmo a edição
francesa. E também não lembro o
nome do filme. Mas lembro da his-
tória,  a narrativa do envolvimento
amoroso de uma decoradora de 39
anos com o filho de uma cliente, 14
anos mais novo, que havia encontra-
do na Sala Pleyel onde estavam sen-
do executadas músicas de Johannes
Brahms. Provavelmente,  é uma alu-
são a Clara e Brahms, uma vez que a
diferença de idade dos dois era a
mesma das personagens do livro.
Dois anos depois do lançamento
Anatole Litvak, adaptou e filmou o
romance de Sagan. Belo filme, estre-
lado por um elenco de primeira, In-
grid Bergman, Yves Montand e An-
thony Perkins. A versão foi  bastan-
te  fiel ao livro, vale a pena procurar
na internet.

A Terceira Sinfonia de Brahms é
o fundo musical que embalou a me-
lancolia desse triângulo amoroso. Foi
centrada no 3º movimento (Poco
Allegretto) da sinfonia, impregnada
por um caráter meditativo, com me-
lodias de fácil memorização e rara
beleza. 

A ideia geral do Romantismo é
que certas realidades só poderiam ser
captadas através da emoção, do sen-

nou-se um dos mais importantes mú-
sicos da cidade. Apresentava-se em
concertos com algumas estrelas da
música alemã, em especial um violi-
nista, intérprete de sucesso na época
chamado Joseph Joachim, que se tor-
nou um de seus maiores amigos. Foi
Joachim que sugeriu ao jovem
Brahms que deixasse Hamburgo para
procurar novos ares em algum lugar
da Alemanha. Brahms começou a
compor cedo e, antes de completar
20 anos, seu Scherzo opus 4 já tinha
entusiasmado os melômanos locais.
Clara e Robert Schumann, depois do
casamento, começaram uma longa co-
laboração, ele compondo e ela inter-
pretando e divulgando suas compo-
sições. Clara continuou a compor,
embora a vida em comum fosse com-
plicada e ela tenha  sido forçada a
interromper seu trabalho em diver-
sos momentos devido às suas oito
gestações!. Apesar de Schumann apa-
rentemente encorajar sua criação
musical, sua mulher abdicou muitas
vezes de sua carreira como composi-
tora para promover a do marido. A
situação era agravada por várias di-
ferenças entre o casal: Clara adorava
turnês, Robert as odiava; ele preci-
sava de silêncio e tranquilidade para
praticar, o que, na prática, significa-
va que Clara só podia praticar de-
pois do marido ter terminado seus
estudos.

Brahms foi conhecer os Schu-
mann em sua casa em Düsseldorf. Era
o ano de 1853 e o casal Robert e Cla-
ra o receberam como gênio. Robert
logo tratou de recomendar as obras
de Brahms aos seus editores e escre-
veu um famoso artigo na Nova Ga-
zeta Musical, intitulado Novos Ca-
minhos, onde Brahms era chamado
de “jovem águia” e de “Eleito”. Schu-
mann escreveu em seu diário, “Visi-
ta de Brahms, um gênio!”. Schumann
o considerava um filho espiritual e a
esposa Clara chamava-o de seu “deus
loiro”. Depois que conheceu Schu-
mann, Brahms ficou alguns anos se
apresentando nas cidades da Alema-
nha, fixando-se em duas residências,
a de Joachim, em Hanover e a de Schu-
mann, em Düsseldorf. Schumann já
era o mais romântico compositor ale-
mão de sua geração. O grande pro-
blema do casal Shumann eram as cons-
tantes crises nervosas de Robert, que
fizeram com que, aos poucos, Clara
assumisse sozinha a responsabilida-
de familiar. A pior crise aconteceu
quando Schumann entrou em depres-
são crônica, o que obrigou a família a
interná-lo num manicômio, onde fi-

Com teto de gastos, equipes se
reorganizando para 2022, a mais lon-
ga de suas temporadas, com vinte e
três Grand Prix(s), principalmente a
Red Bull, assumindo o desenvolvi-
mento dos motores Honda até 2025,
esperaremos para ver, se com esta
medida o time de Mylton Keynes será
competitivo, ou será uma fase de tran-
sição tecnológica, como nos anos de
1998 e 1999, quando a Renault se re-
tirou da categoria e deixou o desenvol-
vimento de seus propulsores usados
em 1997, a cargo da Mecachrome, com
a denominação Supertec em
1999. Anos difíceis e sem
vitórias, no segundo ano em
1999, a Williams acertou
com a B.M.W. para a tem-
porada de 2000, e a própria
Renault, acertou a sua volta
à categoria adquirindo as ins-
talações da Benetton F1 em

Automobilismo  Claudir Pereira,

clauddir@gmail.com

Curiosidade

Nova Lei do Trânsito entra em vigor:
Confira as mudanças mais importantes!

Das multas que não pontuam
mais ao aumento de pontos na
C.N.H.: Elencamos o que você
precisa saber sobre as mudanças
no código de Trânsito Brasileiro.

Desde e data (12/04) entrou
em vigor a nova Lei de Trânsito.
Acompanhamos desde a propos-
ta feita pelo Presidente Jair Mes-
sias Bolsonaro à Câmara dos De-
putados, enquanto as alterações
no C.T.B. (Código de Trânsito
Brasileiro) ainda era projeto de lei.

As principais mudanças estão
relacionadas ao motorista, como
o aumento de limite de pontua-
ção da C.N.H. de 20 para 40 pon-
tos, o aumento da validade da
C.N.H. de cinco para 10 anos e
também a possibilidade de pagar
multas com 40% de desconto.

Mas há outras alterações im-
portantes na legislação: Elenca-
mos aqui o que você realmente
precisa saber sobre a nova Lei do
Trânsito. Pontos importantes
como as multas que a partir de
agora não pontuam mais na

ADIR VERGILIO ESPECIALISTA
EM TRÂNSITO

WHATSAPP (11) 9.9958-4775

E-mail: hbveltman@gmail.com

cou por dois anos, até sua morte.
Após 14 anos de casamento, Clara
ficou sozinha com os filhos, tendo
que dar aulas e apresentações para
sustentar a família. A amizade com
Brahms foi o principal sustentáculo
nesse período, os dois engataram um
romance. Brahms e Clara viviam na
mesma casa depois que Schumann
foi para o asilo.

Para quem duvida da relação en-
tre os dois, a evidência encontra-se
na música em si.  Entre outras obras,
Brahms dedicou a Clara o Capriccio,
op.  76, No.1, de 1871. Clara Schu-
mann e Brahms se mantiveram ínti-
mos por 40 anos. Essa história de
amor durou até o final da vida de Clara
em maio de 1896. Brahms  morreu
um ano depois de Clara em abril de
1897. 

Literatura e o cinema - Em
2008 Helma Sanders-Brahms, paren-
te distante de Brahms dirigiu Clara
Schumann (Geliebte
Clara) premiado filme alemão sobre
o célebre triângulo amoroso.  Com
reconstituição de época impecável e
um roteiro apaixonante, Clara Schu-
mann é uma homenagem magistral à
música erudita. Esse filme, muito de
vez em quando,  é reprisado no canal
Film & Arts. Vale a pena ler o livro
de Françoise Sagan e ver os
filmes: Aimez-vous Brahms?  de
Anatole Litvak e Clara Schumann
(Geliebte Clara) de Helma Sanders-
Brahms. 

Brahms dedicou-se a quase to-
dos os gêneros, exceto ópera e balé.
E para muitos, foi o sucessor
de Beethoven, tanto que sua primei-
ra sinfonia recebeu o nome de “Déci-
ma de Beethoven”.

Brahms foi também um continu-
ador da obra de Schubert, como com-
positor de lieders,  escreveu cerca de
200 delas. Além disso, contribuiu
para a divulgação da música de Bach,
quando ainda não era muito valori-
zada em Viena. Ah, esses austríacos...

C.N.H. o impedimento de
licenciamento caso o car-
ro não esteja com o re-
call em dia e como entrar
no Cadastro Positivo de
Condutores que conce-
de benefícios fiscais. São
alguns temas que desta-
camos na ocasião da
aprovação do projeto de
lei pelo Senado Federal.
Confira agora as mudan-
ças do C.T.B. que vão
afetar seu dia a dia e que
vale ter conhecimento

sobre cada uma delas: Descon-
to de 40% em multas e aumento
de validade da C.N.H. Antes das
mudanças propostas o abati-
mento do valor das multas era
de 20% até o vencimento da in-
fração, mas a partir de agora o
desconto passa a ser de 40%
caso o motorista opte pelo sis-
tema de notificação eletrônica,
(S.N.E.). Continua na próxima
edição.

Lembre-se sua atenção no
Trânsito e evita acidenteS

Ens tone, para a temporada de 2001.
Apesar do teto de gastos, a F.I.A. (Fé-
dération Internacionale de
l’Automobile) teve que fazer conces-
sões, em virtude da introdução das
Sprints, provas de classificações no
sábado, com vinte voltas, estas que
definem o grid de largada no domin-
go.  Grandes expectativas cercam a
primeira temporada de George Rus-
sell na Mercedes, se será um compa-
nheiro de equipe e adversário à altura
de Lewis Hamilton, como Nico Ros-
berg ou um segundo piloto como Val-
teri Bottas, agora de malas prontas
para a A.L.F.A.-Romeo.  A Ferrari
aparece como uma grande incógnita,
com Carlos Sainz Jr. e Charles Le-
clerc, o pessoal de Maranello admi-
tindo muito o que se fazer para che-
gar ao nível da Mercedes e da Red
Bull, mas devido à sua tradição tudo
pode acontecer, o Time de Maranello
não pode ser descartado.  Realmente
só após a primeira prova do ano tere-
mos uma ideia de quem vai realmente

vai disputar o Campeonato
Mundial de Pilotos e Cons-
trutores de Formula 1 de 2022,
ou será apenas mais um coad-
juvante, a sorte está lançada

(A BANCA DO LIVRO ESPÍRITA)
Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341,  no muro do cemitério

da Freguesia do Ó -  Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-
2841.9061 e Ibraduch@hotmail.com  -  Conheça nossos pensa-

mentos: www.bancanovaluz.blogspot.com.br   Leia notícias
jornalísticas: www.saopaulodefato.com

SÓ DEUS PARA NOS COMPREENDER!

Reflexão Ibrahim Issa Abduch

timento e da intuição. Por essa ra-
zão, a música romântica é caracteri-
zada pela maior flexibilidade das for-
mas musicais e valoriza mais o senti-
mento do que a estética. O Roman-
tismo, tanto na música clássica quan-
to na literatura, na filosofia e nas ar-
tes plásticas, corresponde ao perío-
do que se convenciona classificar en-
tre o ano de 1815 até o início do sé-
culo 20.

Quando Brahms nasceu em maio
de 1833, em Hamburgo, portanto, o
romantismo na música já tinha inspi-
rado Beethoven, Paganini, Rossini,
Schubert, Mendelssohn, Chopin,
Schumann.

Aos seis anos o pequeno Johan-
nes demonstrava um talento inco-
mum e foi encorajado por seus pais
para seguir a carreira musical. Desde
pequeno foi colocado em contato
com a literatura inglesa, francesa e a
literatura romântica alemã.  Sua edu-
cação musical também é dessa épo-
ca: depois das aulas na escola, tinha
lições de piano.

Clara Wieck nasceu em Leipzig,
em setembro de 1819. Seu pai Frie-
drich Wieck era um
importante professor de piano, can-
to e crítico de música. A mãe, Mari-
anne, uma excelente musicista, dava
concertos. Quando Clara tinha 4 anos
os pais se divorciaram e o pai ganhou
a custódia da menina. Fico imaginan-
do como se deu essa situação.

Aos cinco anos Clara começou a
ter lições de piano. Ela era uma cri-
ança prodígio que aos onze anos de
idade já fazia turnês internacionais
de concertos. A partir dos 13 anos
desenvolveu uma brilhante carreira
como pianista e compositora, apre-
sentando-se em vários palcos pela
Europa. Ainda na adolescência, ini-
ciou um romance com Robert Schu-
mann que era aluno de seu pai. Wie-
ck (não sei, mas suspeito que ele fos-
se um judeu alemão buscando apagar
suas origens) ao tomar conhecimen-
to desta  ligação, ficou furioso e proi-
biu a relação, preocupado com o fu-
turo da filha. O resultado foi uma
batalha judicial, em que Schumann
acabou conseguindo permissão para
casar com Clara, assim que ela com-
pletou 21 anos.

Brahms, adolescente, tocava nas
cervejarias da noite hamburguesa, ao
lado de seu pai. Parece que também
era atração nos bordeis do porto.
Mas também se apresentava para a
boa sociedade local. Jovem, bonito,
com uma grande capacidade de tra-
balho, Brahms em poucos anos tor-

João nos diz, em 20:7 que o len-
çol colocado sobre a face de Jesus,
não foi apenas deixado de lado como
os outros panos no túmulo, ele afir-
ma que tal lenço foi dobrado (em ou-
tras traduções lê-se enrolado) cuida-
dosamente e colocado na cabeceira da
tumba de pedra. O que isto significa?

 Para descobrirmos a resposta
viajemos a épocas passadas e veja-
mos a tradição hebraica daquele tem-
po onde existia o costume conhecido
como “o senhor e o servo”. Vamos a
ele:   “Quando o servo preparava a
mesa para a alimentação de seu se-
nhor, buscava fazer exatamente como
seu amo desejava e aguardava, fora da
visão dele, até que o mesmo termi-
nasse a refeição. Jamais poderia ele
se atrever a tocar na mesa antes que
seu patrão tivesse terminado o
repasto. Para isso, ele deveria aguar-
dar porque diz a tradição, que ao ter-
minar sua refeição, seu senhor  se le-
vantaria, limparia os dedos (pois na-
quela época comia-se sem talheres,
só com as mãos)a boca e sua barba e
embolava o lenço sobre a mesa que-
rendo dizer que havia terminado, mas,
e se no entanto, o senhor se levantas-
se deixando o pano dobrado sobre ao
lado do prato, o servo jamais ousaria
“tocar” na mesa , porque o significa-
do do lenço dobrado queria dizer: Não
terminei! Eu voltarei!”...

   Os Natais tem o simbolismo do
nascimento de Jesus e é quando fes-
tejamos sua presença entre nós. É evi-
dente que estará presente diariamen-
te em nosso meio, pois está escrito
que jamais estaremos abandonados
(Hebreu 13:5), mas este dia é muito
especial já que é dedicado ao seu nas-
cimento e é obrigação de todo àquele

que se diz cristão irradiar tal as-
pecto divino a todos aqueles que
nos cercam independente de sua
raça, credo ou situação financei-
ra.    Para que consigamos este
intento devemos nos ater que
nossa mesa não seja apenas re-
pleta de guloseimas, mas que
nosso coração também esteja
cheio de Amor para distribuir;

 Que não aconteça apenas a
troca de presentes entre nós,
mas que também exista a per-
muta de bons sentimentos não

só nesta data, mas sempre: Que os
natais não retratem apenas um dia fra-
terno onde se comemora o nascimen-
to do Mestre dos cristãos, mas que
teu Espirito se transforme na manje-
doura do Amor em cada dia de todo
ano; Sabemos que a Lua perfaz o
movimento de rotação em tempo
igual ao que consome na translação
em torno da Terra e que em decorrên-
cia disso é que se vê, a partir do pla-
neta em que estamos sempre a mes-
ma face deste satélite. Em dedução,
se entrarmos na orbita do cristianis-
mo puro, sem as camuflagens
inseridas pelos humanos interessei-
ros, veremos sempre a mesma face
crística independente da Igreja que
adotarmos. Ora, se a perversidade é o
prazer da maldade, façamos com que
a fraternidade seja o prazer do Amor
para que todas as congregações cris-
tãs, que se tomam por herdeiras dos
Evangelhos, tomem para si este pa-
pel de amar, proteger, instruir e am-
parar seus fieis segundo os
ensinamentos do Cristo, e que, as al-
mas de instintos vis, disfarçadas pe-
los retoques da civilização  não tro-
quem as armas arcaicas  de pedras
pelas armas intelectuais que exalam
cultura, mas que liquidam desgraça-
damente os incautos de boa fé. Sim,
pois que antigamente matava-se pelo
instinto de sobrevivência e hoje se
aniquila pelo prazer do egoísmo e or-
gulho exaltados. E que este não seja
apenas mais um fim de ano, mas o
começo de um novo ciclo de Paz no
coração, alegria no viver e de confian-
ça no nosso Pai Eterno para que Je-
sus volte constantemente não só nos
natais da vida, mas em toda e qual-
quer época de nossa existência.

^
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Além de São Paulo, outras 12
capitais cancelaram o Carnaval de
rua: Campo Grande, Cuiabá,
Teresina, Belém, Fortaleza, Salva-
dor, Rio de Janeiro, Florianópolis
e Curitiba, São Luís, Recife e
Maceió.

 O prefeito Ricardo Nunes ex-
plicou a decisão: “O cenário
epidemiológico indica que na ci-

Carnaval de rua é cancelado em São Paulo
Prefeito Ricardo Nunes suspendeu os

festejos devido à alta de casos de
covid-19 na capital paulista ..

dade de São Paulo nós teríamos
que cancelar o Carnaval de rua e
existiu uma proposta de se fazer
um Carnaval controlado com pas-
saporte da vacina em ambientes
grandes e abertos, como o autó-
dromo (de Interlagos), que tam-
bém foi sugerido pela vigilân-
cia… Foi descartada essa possi-
bilidade. As decisões da prefei-
tura são baseadas na ciência e
respeito aos técnicos da Saúde”.
O Rio de Janeiro também cance-
lou os desfiles de rua. O anúncio
foi feito no início da noite de ter-
ça-feira (4) pelo prefeito Eduardo
Paes (PSD). Também foi mantido
os desfiles das escolas na
Sapucaí.

Blocos desistem em São Paulo -
Antes da decisão da prefeitura de

cancelar o Carnaval de rua, os blo-
cos de São Paulo divulgaram um
manifesto, na quarta-feira (5), já
desistindo dos desfiles. As enti-
dades afirmam que não foram in-
cluídas pelo poder público nas
discussões para organização da
festa.  “Lamentamos muito não
termos tido a oportunidade de
contribuir em ações públicas com

nosso ‘expertise difuso’, que sabe
quantos carnavais de rua existem
dentro do Carnaval de São Paulo,
e como fazer cada nicho ser aten-
dido”, diz o texto assinado pelo
Fórum de Blocos de SP, União dos
Blocos de Carnaval de Rua do Es-
tado de São Paulo (UBCRESP) e a
Comissão Feminina de Carnaval
de São Paulo.

 JANEIRO
15/01 – SÁBADO
19H15 – NENÊ DE VILA MATILDE
20H30 –  CAMISA VERDE E BRANCO
21H45 – ROSAS DE OURO
23H30 – IMPÉRIO DE CASA VERDE

16/01 – DOMINGO
18H00 – GAVIÕES DA FIEL

20/01 – QUINTA-FEIRA
21H45 – TORCIDA JOVEM
23H00 – UNIDOS DE VILA MARIA

21/01 – SEXTA-FEIRA
20H30 – DOM BOSCO DE ITAQUERA
21H45 – CAMISA VERDE E BRANCO

22/01 – SÁBADO
18H00 – MOCIDADE ALEGRE
19H15 – ÁGUIA DE OURO
20H30 – MORRO DA CASA VERDE
21H45 – UNIDOS DO PERUCHE
23H30 – VAI-VAI

23/01 – DOMINGO
19H15 – PÉROLA NEGRA

24/01 – SEGUNDA-FEIRA
21H45 – CAMISA 12
23H00 – IMPERADOR DO IPIRANGA

27/01 – QUINTA-FEIRA
20H30 – GAVIÕES DA FIEL
21H45 – ROSAS DE OURO

28/01 – SEXTA-FEIRA
20H30 – TOM MAIOR
21H45 – MOCIDADE ALEGRE
23H00 – INDEPENDENTE TRICOLOR

29/01 – SÁBADO
16H45 – VAI-VAI
18H00 – DOM BOSCO DE ITAQUERA
19H15 –  ESTRELA DO TERCEIRO MILÊNIO
20H30 – BARROCA ZONA SUL
21H45 – MANCHA VERDE
23H30 – IMPÉRIO DE CASA VERDE

30/01 – DOMINGO
17H00 – UNIDOS DE SANTA BÁRBARA
18H00 – AMIZADE ZONA LESTE
19H15 – COLORADO DO BRÁS
20H30 – TRADIÇÃO ALBERTINENSE

FEVEREIRO
03/02 – QUINTA-FEIRA

Veja a programação de ensaios
técnicos para o Carnaval SP 2022

20H30 – ÁGUIA DE OURO
21H45 – MOCIDADE UNIDA DA MOOCA

04/02 – SEXTA-FEIRA
20H30 – X-9 PAULISTANA
21H45 – DRAGÕES DA REAL
23H00 – BARROCA ZONA SUL

05/02 – SÁBADO
18H00 – TORCIDA JOVEM
19H15 – LEANDRO DE ITAQUERA
20H30 – CAMISA VERDE E BRANCO
21H45 – UNIDOS DE VILA MARIA
23H30 – GAVIÕES DA FIEL

06/02 – DOMINGO
16H45 – PRIMEIRA DA CIDADE LÍDER
18H00 – NENÊ DE VILA MATILDE
19H15 – ACADÊMICOS DO TUCURUVI
20H30 – INDEPENDENTE TRICOLOR

10/02 – QUINTA-FEIRA
20H30 – MORRO DA CASA VERDE
21H45 – PÉROLA NEGRA
23H00 – UNIDOS DO PERUCHE

11/02 – SEXTA-FEIRA
20H30 – COLORADO DO BRÁS
21H45 – IMPÉRIO DE CASA VERDE
23H00 – VAI-VAI

12/02 – SÁBADO
15H30 – UIRAPURU DA MOOCA
16H45 – CAMISA 12
18H00 – X-9 PAULISTANA
19H15 – TOM MAIOR
20H30 – ÁGUIA DE OURO
21H45 – MOCIDADE ALEGRE
23H30 – ROSAS DE OURO

13/02 – DOMINGO
15H30 – BRINCO DA MARQUESA
16H45 – IMPERADOR DO IPIRANGA
18H00 – MOCIDADE UNIDA DA MOOCA
19H15 – ACADÊMICOS DO TATUAPÉ
20H30 – DRAGÕES DA REAL

17/02 – QUINTA-FEIRA
20H30 – LEANDRO DE ITAQUERA
21H45 – ACADÊMICOS DO TATUAPÉ
23H00 – ESTRELA DO TERCEIRO MILÊ-
NIO

18/02 – SEXTA-FEIRA
20H30 – ACADÊMICOS DO TUCURUVI
21H45 – MANCHA VERDE
23H00 – UNIDOS DE VILA MARIA

Vai começar a temporada de ensaios técnicos para o Carnaval SP
2022. Em janeiro, as 34 agremiações filiadas à Liga-SP ocupam o

sambódromo do Anhembi às quintas, sextas, sábados e domingos,
até o dia 18 de fevereiro. Os ensaios técnicos gerais são abertos ao

público e a entrada é gratuita. A grade está sujeita à alteração.
 Veja a programação:

Protocolos anticovid-19 -  Para assistir aos ensaios técnicos gerais, o
público deve apresentar o Passaporte da Vacina ou outro comprovante de
imunização contra a covid-19, com ao menos duas doses. A temperatura
será aferida na entrada, o uso de máscara cobrindo nariz e boca é obrigató-
rio durante toda a permanência no sambódromo do Anhembi e a higienização
adequada das mãos é recomendada.

 Carnaval SP 2022 -  Os Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo
acontecem nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, no sambódromo do
Anhembi. O ciclo encerra no dia 5 de março, com o Desfile das Campeãs.
Participam da última noite a campeã do grupo de Acesso II, a primeira e a
segunda colocada do grupo de Acesso e as cinco escolas com as maiores
somas de notas do grupo Especial, incluindo a grande campeã do ano. Os
ingressos para as cinco noites de evento estão à venda no site da Eventim.

Liga-SP manifesta disposição para Carnaval com protocolos
Acataremos toda e qualquer

recomendação das autoridades de
saúde para que os Desfiles das
Escolas de Samba de São Paulo
sejam seguros contra a covid-19.
Recebemos, nesta quinta-feira (6),
a decisão da Prefeitura sobre a re-
alização dos Desfiles das Escolas
de Samba de São Paulo em 2022.
Aguardaremos a reunião para a
definição de protocolos antico-
vid-19, mas queremos, de antemão,
manifestar nossa completa dispo-
sição em acatar toda e qualquer
recomendação das autoridades de
saúde para um Carnaval SP 2022
seguro, como tem sido feito des-
de o início da pandemia, em março
de 2020.   As quadras das escolas
de samba em São Paulo permane-
ceram fechadas durante toda a cri-
se sanitária, abrindo para receber
pessoas apenas quando os avan-
ços do Plano São Paulo permiti-
ram.

Durante os períodos de regras
mais rígidas na quarentena, as se-
des das agremiações funcionaram
exclusivamente para ações em fa-
vor de pessoas em situação de
vulnerabilidade e famílias econo-
micamente afetadas pela pande-
mia, com doações de marmitas,
roupas, cobertores, itens de higi-
ene, cestas básicas, máscaras e
álcool em gel, um trabalho soli-
dário que sempre foi característi-
co das escolas de samba em São
Paulo, mesmo antes da covid-19.
Vale ressaltar ações como a ma-
nifestação artística para o movi-
mento #TODOSPELASVACI-
NAS, em fevereiro de 2021, no
sambódromo do Anhembi; o Car-
naval Solidário, uma carreata de
doações de cestas básicas, tam-

bém no Polo Cultural e Esportivo
Grande Otelo, com a UESP em maio
de 2021; e a iniciativa G.R.E.S. Uni-
dos da CUFA, uma parceria da
Liga-SP com a Central Única das
Favelas e a Frente Nacional Antir-
racista, para arrecadar alimentos e
produtos de higiene para os pro-
fissionais do Carnaval paulistano.
Ensaios com a comunidade presen-
te só começaram a acontecer em
novembro de 2021, momento em
que o plano de retomada econô-
mica do Estado permitiu eventos
sem restrição de público e horário,
mas com uso obrigatório de más-
cara cobrindo nariz e boca e apre-
sentação do comprovante do es-
quema vacinal completo. E é se-
guindo os protocolos anticovid-
19 vigentes na capital que o Car-
naval paulistano tem se preparado
para o evento no sambódromo do
Anhembi, em fevereiro de 2022.
Para que os Desfiles das Escolas
de Samba de São Paulo aconteçam
de forma grandiosa, como tem sido
nos últimos anos, nosso principal
recurso é humano. Sendo assim, a
prioridade da Liga-SP, enquanto
organizadora do espetáculo das
agremiações na passarela do sam-
ba, sempre foi e continuará sendo
preservar vidas e garantir um am-
biente seguro para os profissionais
do Carnaval e para os sambistas,
seja na pista de desfile ou nas ar-
quibancadas do Anhembi.

 Reafirmamos, portanto, nosso
compromisso com as autoridades
paulistanas no enfrentamento da
covid-19 e a nossa disposição,
como tem sido desde o início, em
respeitar as recomendações das
entidades de saúde para a realiza-
ção do Carnaval SP 2022.

Vai-Vai terá arena para ensaios
e eventos de grande porte

Terreno foi cedido pela
Prefeitura de São Paulo em decreto
assinado pelo prefeito em exercício,
Milton Leite, publicado nesta terça
(4), no Diário Oficial.

 Os próximos anos serão de
transformação no Vai-Vai. Depois
de deixar a rua São Vicente —  que
abrigou a quadra e os ensaios por
mais de 50 anos — e topar um outro
endereço para a sede, agora a
agremiação também terá uma arena
para ensaios e eventos de grande
porte. O imóvel, localizado na Água
Branca, foi cedido pela Prefeitura de
São Paulo à agremiação.

O decreto foi assinado pelo
prefeito em exercício, Milton Leite,
e publicado no Diário Oficial   terça-
feira (4).   “Essa área vai receber a
nova Arena Vai-Vai. É um
verdadeiro presente de 92 anos que
a nossa escola recebe”, conta Clarício
Gonçalves, presidente da Saracura.
“Em 91 anos, a Vai-Vai nunca teve

nada no nome dela. Agora, temos
essa grande vitória”, ressalta.  Em
2021, a escola do povo assinou um
acordo para deixar a rua São Vicente,
na Bela Vista, por conta das obras
de uma nova estação de metrô.  A
concessionária responsável pelo
projeto garantiu um novo endereço
para a sede da agremiação, mas o
espaço não comportaria, com
conforto, os componentes e
sambistas apaixonados.  Com o
decreto assinado por Milton Leite,
a Vai-Vai tem o direito de usar o
imóvel cedido pela prefeitura para
ensaios e eventos carnavalescos,
recreativos, culturais e sociais. “As
nossas escolas são guardiãs vivas da
cultura do samba. Como deixar isso
se perder? A Vai-Vai, com seus quase
100 anos de tradição, não poderia
jamais ficar à míngua. Eu, como
prefeito em exercício, somente fiz o
correto para que essa bonita história
seja preservada”, diz Milton Leite.

  Adriana Cavalcante
Marinho, 32 anos, 161
altura, olhos castanhos
claros, cabelos louros,
sonha em atuar como

modelo. Adriana
Cavalcante sempre

com charme elegância
vem conquistando

amigos e
 simpatizantes.

“Lançamento da Sport
Models estará

presente em nossos
eventos e com certeza

fará sucesso nas
passarelas em 2022.

A Sport Models sob a
presidência do empresário
Renato Cury, vem esclarecer
aos simpatizantes que o Tra-
dicional Evento que escolhe
a Musa e Princesas de São
Paulo 468 anos será cance-
lado devido o avanço da
Variante e Coronavirus (CO-
VID-19)  como acontece to-
dos os anos no Dia 25 de
janeiro no Aniversário da
Cidade de São Paulo. Esse
ano estaremos outorgando
a Musa, a Princesa e a Ma-
drinha São Paulo 468 por in-
termédio de escolha entre essa comissão e será publicado as vence-
doras nesses veículos: Revista Top Night And Day, Jornal 1 TV Gua-
rulhos e Jornal São Paulo de Fato.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Adriana,
brilhando nas

passarelas

Brás Pereira Banda sacode o bairro do Imirim

Dia 2 de janeiro! Dia de
muitas comemorações,

ainda de Ano Novo, e em
especial o aniversário do
tenente Caetano .“Um

bombeiro de muita
humildade e de grande

simpatia para nossa
comunidade. “Parabéns e

vida longa com muita saúde
paz e alegria sempre!

Bombeiro Caetano  predestinado a
fazer o bem ao próximo




